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 עבור Xמ Xקריאה ל: ק' אג"ם גדס"ר גבעתי, רס"ן נדב דנינו

 .המשך X: חטיבה

 מסגרת שלי... רות התקלות של: דנינו

 .: אמור שניתחטיבה

קטנה פיר מנהרה בתוך בית, יש לי פרחים בכוח, ל הנראה זיהוי של שלי, ככ Xהתקלות של : דנינו

 יקת.אתן לכם תמונת מצב מדו

 .רות: חטיבה

 .דרדר (מסוק לפינוי) כמו כן לצמצם: דנינו

 .רות: חטיבה

 .עבור X: גדוד אחר

 .רות עבור X: דנינו

 .אתם צריכים עזרה צריכים שנגיע אליכם עבור: גדוד אחר

 .אתן תמונת מצבו קטנה אני שלנ במסגרת הכל תקין כרגע אנחנו מצמצמים .רות: דנינו

 .קיבלתי בהצלחה: גדוד אחר

 X: חטיבה

 .המשך -: חטיבה

 , יש לנוקבלו יש לנו גם פרחים כרגע תכף אסביר לכם איזה X: מג"ד גדס"ר גבעתי, סא"ל אלי ג'ינו

 תקדמו...פרחים תכניסו כוח חילוץ אם יש לכם. 

 .כרגע תמונת מצבאנחנו מקדמים תן לנו  X  כאן: חטיבה

 .עד כאן זה מה שאני יודע להגיד לכם ת שציינתי לכם.תקלות של כוח באזור של החממויה: ג'ינו

 .תנו לי חוזי מלמעלה זמן... אם אני אדע יותר אני אגיד. אני יודע שיש פרחים בכוח. תקצרו כרגע

 ם. הכוח פינוי שיגיע כמה שיותר מהר.ינתייזה מה שאני צריך ב

 היישר כרגע חוזי לטובתך ואנחנו מטפלים בפינוי.: חטיבה

 ת תתמקדו בעיקר מערבה לפי דעתי הם ברחו מערבה.רו: ג'ינו

 : רות.חטיבה
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יש לנו פרחים תכניסו כוח חילוץ  קבלו יש לנו פרחים כרגע תכף אני אסביר לכם איזה. Xכאן : ג'ינו

 .X  אם יש לכם.... זמן

 .כרגעונת מצב תן לנו תמ .יםמאנחנו מקד Xכאן : חטיבה

עד כאן זה מה שאני  באזור של החממות איפה שציינתי לכם.ח של הכותקלות יאנחנו בה: ג'ינו

קחו כרגע זמן תנו לי חוזי מלמעלה זה מה שאני ישת. אני יודע שיש פרחים בכוח יודע להגיד לכם.

 כוח חילוץ להחביר כמה שיותר מהר. נתיים.יצריך ב

 כרגע חוזי לטובתך ואנחנו מטפלים בפינוי. ,היישר: חטיבה



 ו בעיקר מערבה לפי דעתי הם ברחו מערבה.דתמקת .רות: ג'ינו

ידוע על מלוכלך אחד שהתאבד הוא כרגע הרדוף ידוע על עוד מלוכלך שעדיין כוחות  .רות: דנינו

 של הפרחים.ונת מצב כמו כן שני פרחים לכוחותינו עדין לא ברור תמ. במגע אתו

 .מאוד אני רואה את זה רות תשתמשו בכבדים שלכם יפה Xכאן : מח"ט גבעתי, אל"ם עופר וינטר

יש שם פירים של מנהרות כמה שיותר מהר תנסו לנטרל אותם ברגע שתוכלו. תראו שאתם  ,כמו כן

קע לפחות לפי מה שאנחנו קוד רות שים לב האזור מלא בתת קרכאן קוד מטפלים בפינוי עבור.

 .האם מצאתם איזשהו פיר עבור רואים פה.

במרחב של  ככל הנראהלא בקשר אתנו כרגע  Xשל  כספיתוןאחד הפרחים  Xרות אנחנו לא : דנינו

הכרזנו חניבעל לא  החליט שאנחנו בקשר אתו חותר למגע בכיוון הפיר. Xהפיר, כרגע משנה 

 לשם כרגע חניבעל. סמוצאים את אחד הפרחים חותרים למגע לאחד הפירים נתחיל לדחו

  .כאן קודקוד הוכרז חניבעל: עופר

 .חיובי הוכרז חניבעל: דנינו

 כמה שיותר מהר. ,קדימה תחתרו למגע לשם עבור .קדימה תתחילו לעבוד על זה: עופר
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 .דלג כמה שיותר מהר ל... רות עבור איתך,: עופר

 .כמה דקות מגיע אליו חוזר אליו עבור שלי בדרך... -: כוח נוסף

 .קודקוד עבור. קודקוד רות: עופר

  .-ץ ממח: ג'ינו

 : קודקוד עבור.עופר

 צמוד לדלת תלך לאט לאט. אני... הסיפור של..: לאט לאט ג'ינו

 .כאן קודקוד לא קיבלתי אותך. חזור שנית: עופר

 איך נשמע 5קודקוד כאן טנקים, כמה שיותר מהר עבור.  אנחנו כאן...מחפשים מטענים עם: ג'ינו

 .עבור

מי נפגע ואיפה זה קרה  ,שחזר את האירועאני מבקש תנסה רגע ל .קודקוד נשמע היטב: עופר

 .עבור

 .עבור - אזור .במצוירת אני מסבירקבל תהיה מולי : ג'ינו

 .רות: עופר

 .יש שם מתחם דו קומתי עבור עד כאן .כאן קודקוד: ג'ינו

 .עד כאן המשך: עופר

פצוע קשה  הוא 'חת,'חת.–) כמו כן פצוע. קולותהם יוצאים לסריקה באזור הזה ( .זה המבנה: ג'ינו

 .עד כאן עבור ...כמו כן לקחו משמה

 .מי יצא לסריקה? עבור .כאן קודקוד: עופר

תקין אנחנו כרגע מאבטחים את המרחב  . בא הכוח בסך הכלכרגע זה לא בידיים שלנו .רות: ג'ינו

 , מערבהוביחד עם... מתקדמים מערבה. 'חת,'חת. מאתרים פה את הפיר מנסים לרדת אליו

 שטחים שולטים עבור. וצפונה לכבוש

 .האם יש מישהו שיש מצב שהוא בתוך הבית? עבור: עופר



אחד נפצע אחד חסר עבור. השניים הנוספים הם  ,באו כוח קטן שיצא ביחד .ביחד . נקירות: ג'ינו

 אני תכף אנסה לברר עוד נתונים זה מה שאני מבין כרגע אחד נעלם.קלים, פרחים 

תתחיל לנוע לכיוון יכול  .תחיל לנוע למטה כמה שיותר מהררוצה שת . אניכאן קודקוד: עופר

 .להיות שאני אכניס אותן לכיוון עבור

 .כבר בדרך לנקודה הזאת זה מה שאנחנו עושים כרגע, מבצעים אש. עבור. קיבלתי: ג'ינו

 .מאוד אחוז .קוד רותדכאן קו: עופר

יש עוד  לך לכיוון צפון מערב עבור.כיוון כללי אני הו .התקדמנו בתוך המנהרה .כאן קודקוד: ג'ינו

אני . עוד לא יצאו החוצההם כוח שנכנס לקרוא להם. אנחנו לא מצליחים כרגע לתפוס אותם, 

נתיים אל תפציצו כלום פה רק תעזרו לנו ימקווה שהם יצאו לנו החוצה. ב ,כרגע צועד פנימה

 .אני ממליץ על שטחים שולטים ברחוק יותר עבור בסריקות.

 .עבורקודקוד -

 .כאן עבור-

 .קודקוד עבור-

 .קודקוד כאן, קטנה מולך-

 . קודקוד עבור.האם יש לכם קשר עם מי שבפנים? עבור: עופר

 .עבור ...חוזרים חזרה כמו כןהפיר חברנו החבר'ה איתי בידיים קבל יצאתי הרגע מ ,: קודקודג'ינו

 .אני תוקף מחוץ לפיר, עבור, שיגיד לי שהם רות שקדימה שיגיד לי שהם מחוץ לפיר: עופר

 מצאנו ממצאים של הבחור שנחטף. : ג'ינו

 .רות החבר'ה שהיו בתוך הפיר חזרו. מצאו ממצאים של החניבעל עד כאן: דנינו
 אנחנו עכשיו הולכים לנוע במגמה קדימה, עד כאן עבור? ,כאן קודקוד רות שימו לב: עופר


